Norma Prendergast
What happened next
Met dit fotografische dagboek,
als reactie op de aangekondigde
lockdown in maart, brengt Norma
hulde aan Anderlecht, haar
landschappen en haar alledaagse
helden. (doorlopend project)

Kunstenaars van
Beeldenstorm
Staalkaart

Circularium
Sapin collaboratif

Laat je verrassen door de
lichtende kunstwerken van
Beeldenstorm. (21/12 - 06/01)

Midden op de binnenplaats van
Circularium troont een verlichte
kerstboom, gemaakt van gerecycleerd
materiaal in samenwerking met
verenigingen uit Kuregem. (16/12 - 17/01)

Bergensesteenweg 145
www.beeldenstorm.be

Bergensesteenweg 95
www.circularium.be

Van Souststraat 84 + meer plaatsen
www.normaprendergast.com

Artistieke interventies
Kom vanaf 21 december de kunstinstallaties ontdekken
van Anderlecht Lights. Elf projecten van Anderlechtse
kunstenaars werden geselecteerd om verlichting te
brengen in deze donkere tijden. Vind je deze installaties
inspirerend? Maak je eigen lichtcreatie met de ideeën uit
het boekje ‘t Licht zien.

Paola Di Bella
Dans Calender Pequeur
Elke dag wordt een andere dansclip
geprojecteerd op de wand van een
elektriciteitscabine op het plein.
(21/12 - 27/12)
Robert Pequeur-square
@paoladibella.brut

Kim Laugs
Anderlicht mon amour

Tictac Art Centre
Silo Solo Solamente + Sushi 20

Persoonlijke wensen voor &
door Anderlechtenaren in al
hun diversiteit, gevat in een
straal van licht.
(21/12 - 29/12)

Twee series korte dansfilms die
gemaakt zijn tijdens de 1ste en 2de
lockdown op initiatief van David
Zambrano (19/12 - 18/01)

Porseleinstraat 9
@kimchizim

Emile Carpentierstraat 34
www.tictacartcentre.com

Micha Goldberg
A Mobile Light Poem
Misschien krijg je de kans om
een grappig verlichte scooter
door de straten van Anderlecht
te zien rijden. Houd je ogen
open! (18/12 - 08/01)
Mobiele act
@michasamateurtheater

Régis Bour
Visual Light
VROOMM.collectif
Flitsvuur
Een flitsend kampvuur in de
nacht. Suggestie van warmte,
licht en samenzijn. (21/12)
Eugène Ysayelaan 47
www.vroomm.eu

Valérie Janssens
Ps. 139, 11
Drie lichtbakken met
illustraties verlichten een
raam in de wijk van Het Rad.
(21/12 - 17/01)

Grafische installatie van stilstaande
en bewegende beelden door
middel van videoprojecties en
tekeningen op verschillende
dragers.
(17/12 - 08/01)
Dapperheidsplein 27
www.bourregis.wixsite.com/rezist

Maxime Cotton
Op de achterkant van de nacht
Deze tweetalige postergedichten
nodigen ons uit om te dromen.
Verlichtend! (21/12 - 29/01)
Griffiestraat 33
www.bruitsasbl.be

Duivenmelkersstraat 115

NL

Zin in meer lumineuze creaties?
Ook De Rinck zorgt voor Licht
met deze projecten.

Een initiatief van burgemeester Fabrice Cumps en
schepenen Elke Roex en Guy Wilmart, met de steun
van het Schepencollege van Anderlecht.

